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ABSTRAK 

 

Sanitasi pasar merupakan usaha untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung di 

lingkungan pasar terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu 

penyakit, kondisi sanitasi pasar yang tidak memenuhi syarat memudahkan bakteri berkembang 

biak sehingga dapat menularkan berbagai penyakit.  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi  sanitasi pasar tradisional di Kota 

Pontianak tahun 2015 studi kasus pasar Flamboyan dan pasar Mawar. Penelitian ini mengunakan 

desain penelitian deskriptif dengan analisis univariat yang mengambarkan tiap sub variabel 

sanitasi pasar. 

Hasil analisis univariat pada konstruksi bangunan pasar Flamboyan bagian Konstruksi : 

Kondisi atap (100%), kondisi dinding (66,33%), kondisi lantai (50%), kondisi ventilasi (100%).  

Fasilitas sanitasi: Penyedian air bersih (75%), kamar mandi dan toilet (66,33%). Sarana penunjang: 

Pengelolaan sampah (42,85%), SPAL 40%, tempat cuci tangan (0% ), kondisi tempat parkir 

(100%). Pasar Mawar konstruksi bangunan: Konsisi atap (75%), kondisi dinding (66,33), kondisi 

lantai (50%), kondisi ventilasi (0%). Fasilitas sanitasi: Penyedian air bersih (75%), kamar mandi 

dan toilet (33,33%). Sarana penujang : Pengolahan sampah (28%), SPAL (20%), tempat cuci 

tangan (0%), tempat parkir (0%). Kesimpulan kondisi sanitasi pasar Flamboyan (pemerintah) lebih 

baik di bandingkan dengan pasar Mawar (swasta) . 

Disarankan pada pengelola pasar dapat meningkatkan sanitasi pasar di antaranya 

menagamen pengelolaan sampah seperti melakukan pemisahan jenis sampah dan memperhatikan 

standar pasar dengan  mengacu pada Kepmenkes 2008 tentang pasar sehat. 

Kata Kunci : Sanitasi Pasar Tradisional 

Kata Kunci : Sanitasi, Pasar Tradisional. 

  



ABSTRACT 

 

Sanitation market is an attempt to supervise the activities that take place in this market 

environment, especially those closely related to the emergence or spread of a disease, which 

markets sanitary conditions do not qualify facilitate breeding ground for bacteria that can 

transmit a variety of diseases. 

This study aimed to describe the sanitary conditions of the traditional market of 

Pontianak city in 2015 case study Flamboyan market and Mawar market. This research uses 

descriptive research design with a description of the univariate analysis of each sub-variables 

sanitation market. 

The results of the univariate analysis in building construction Flamboyan market part 

Construction: condition of the roof (100%), condition of the wall (66.33%), condition of the floor 

(50%), ventilation conditions (100%). The sanitary facilities: The provision of clean water (75%), 

shower and toilet (66.33%). Supporting facilities: waste management (42.85%), SPAL 40%, hand 

washing (0%), parking (100%). Mawar market construction: condition of the roof (75%), 

condition of the wall (66.33), condition of the floor (50%), ventilation conditions (0%). The 

sanitary facilities: provision of clean water (75%), shower and toilet (33.33%). Supporting 

facilities: waste management (28%), SPAL (20%), hand washing (0%), parking (0%). 

Conclusion sanitary conditions Flamboyan market (government) is better in comparison 

with the Mawar market (private). 

Advised on the market manager can improve sanitary waste management market such as 

do the segregation of garbage and pay attention to market standards with reference to Kepmenkes 

2008 on healthy market. 
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PENDAHULUAN 

Tempat-tempat umum adalah tempat yang 

memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan 

penyakit, pencemaran lingkungan, atau gangguan 

kesehatan lainya. Sanitasi tempat-tempat umum 

merupakan usaha untuk mengawasi kegiatan yang 

berlangsung di tempat-tempat umum terutama yang 

erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya 

suatu penyakit, sehingga kerugian yang ditimbulkan 

oleh kegiatan tersebut dapat dicegah1. 

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan pada 

tempat umum merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengamankan lingkungan melalui pengawasan dan 

perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Salah satu 

yang merupakan bagian dari penyehatan lingkungan 

tersebut adalah Pasar. Tujuan pemberdayaan dan 

pengelolaan pasar tradisional yaitu menciptakan pasar 

tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan 

sehat2. 

Umumnya pasar tradisional yang ada di indonesia 

dalam kondisi yang kumuh, becek, tidak teratur, 

panas, tidak aman, tidak nyaman karena biasanya 

menimbulkan bau, dan sering menimbulkan 

kemacetan. Sedangkan dari segi sanitasinya seperti 

penyediaan air bersih yang kurang memada, sistem 

pengelolaan sampah yang tidak baik yanag dapat kita 

lihat dari banyaknya sampah berserakan , toilet atau 

jamban yang tidak terawat, dan sebagianya3  

Laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) tahun 2010 sebanyak 4 penyakit berbasis 

lingkungan dari penyakit global disebabkan oleh 

segala jenis faktor lingkungan yang dapat dicegah 

serta kasus tertinggi yaitu kasus tuberculosis. Empat 

penyakit utama yang disebabkan oleh lingkungan 

yang buruk adalah Kolera, Disentri, Malaria, 

Tuberculosis4. 

Penelitian oleh Zafirah di Pasar tradisional Kota 

Medan menunjukkan bahwa kondisi sanitasi di 

beberapa pasar tersebut masih buruk, seperti sampah 

yang berserakan bahkan bertumpuk tinggi dan 

diabaikan begitu saja, jalan- jalan antar gang yang 

becek, SPAL yang tidak saniter, serta tempat 

pengumpulan sampah sementara yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan.  Hal ini menunjukkan 

bahwa sanitasi dasar di pasar belum menjadi perhatian 

dari pihak yang berkaitan termasuk didalamnya 

pengelola maupun pemerintah daerah, dan dengan 

kondisi seperti ini mengakibatkan kondisi pasar 

menjadi tidak sehat, dan tidak nyaman bagi 

pengunjung yang datang ke pasar tersebut5. 

Berdasarkan hasil observasi  yang telah dilakukan 

di dua pasar terbesar yang ada di Kota Pontianak  yaitu 

pasar Flamboyan dan pasar Mawar untuk kondisi 

pengelolaan fasilitas sanitasi, seperti  pengelolaan 

sampah belum ada pemisahan antara sampah basah dan 

sampah kering, masih terlihat sampah-sampah 



berserakan di sekitar SPAL, tidak ada pengelolaan 

khusus limbah cair sebelum dibuang ke riol kota, 

kondisi kamar mandi dan toilet terlalu dekat dengan 

barang jualan, berbau dan licin, dan belum tersedianya 

fasilitas tempat cuci tangan.  

Dengan kondisi sanitasi pasar yang buruk secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi kebersihan 

makanan dan minuman yang terdapat dipasar. 

Berdasarkan hasil uji Laboratorium yang dilakukan di 

5 pasar yaitu pasar Mawar, pasar Flamboyan, pasar 

Anggrek, pasar Teratai dan pasar Puring  pada 5 

sampel makanan siap saji  di 5 kantin pasar terbesar  

kota Pontianak  berupa sayuran basah dan 5 sampel 

minuman, diperoleh hasil berupa 5 sampel makanan 

100% positif tercemar bakteri E.coli, dengan jumlah 

angka kuman yang melebihi angka layak konsumsi 250 

CFU/g, dan dari 5 sampel minuman 80% positif E.coli, 

dan 20% negatif E.coli.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis 

tertarik untuk mengetahui gambaran kondisi sanitasi 

pasar tradisional di Kota Pontianak Tahun 2015. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

memberikan gambaran kondisi Fasilitas sanitasi pasar 

tradisional Tahun 2015. (Studi Kasus Pasar 

Flamboyan dan Pasar Mawar)6. 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pasar 

Tradisional di Kota Pontianak: Pasar Flamboyan dan 

Pasar Mawar. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah kondisi sanitasi pasar tradisional 

Kota Pontianak yaitu Pasar Flamboyan dan Pasar 

Mawar. 

Teknik pengambilan sampel dengan mengunakan 

Stratifikasi Sampling yaitu Populasi dibagi ke dalam 

kelompok strata dan kemudian mengambil sampel dari 

tiap kelompok tergantung kriteria yang ditetapkan6. 

Kriteria dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini 

ditetapkan yaitu berdasarkan kelompok pengelola 

pasar yang dikelola pihak pemerintah  sebanyak 1 

Sampel (Pasar Flamboyan) dan kelompok pengelola 

pasar yang dikelola pihak swasta sebanyak 1 sampel 

(Pasar Mawar) sebanyak 1 sampel .  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

adalah observasi dan wawancara secara langsung 

kepada responden dengan menggunakan instrumen 

pengumpulan data berupa lembar daftar centang dan 

uji laboratorium. 

Teknik analisis data menggunakan analisis 

univariat distribusi frekuensi konstruksi bagunan 

pasar, fasilitas sanitasi dan sarana penunjang pasar 

tradisional Kota Pontianak.  

 

HASIL PENELITIAN 

 

 

Variabel Flamboyan Mawar 

Frekuensi % Frekuensi % 

Konstruksi Bangunan 

Pasar 
    

Atap      

Memenuhi syarat 4 75 3 75 

Tidak memenuhi syarat 0 25 1 25 

Dinding      

Memenuhi syarat 2 66,63 2 66,63 

Tidak memenuhi syarat 1 33,33 1 33,33 

Lantai      

Memenuhi syarat 1 50 1 50 

Tidak memenuhi syarat 1 50 1 50 

Ventilasi      

Memenuhi syarat 1 100 0 0 

Tidak memenuhi syarat 0 0 1 100 

Baik  4 4.8   

Sumber: Data Primer, 2015 

 

 

 

 

 

    



 

Variabel Flamboyan Mawar 

Frekuensi % Frekuensi % 

Fasilitas Sanitasi     

Penyediaan air bersih     

Memenuhi syarat 3 75 3 75 

Tidak memenuhi syarat 1 25 1 25 

Kamar mandi dan toilet     

Memenuhi syarat 6 66,66 3 33,33 

Tidak memenuhi syarat 3 33,33 6 66,66 

Sarana Penunjang     

Tempat pengelolaan sampah     

Memenuhi syarat 3 42,85 2 28,57 

Tidak memenuhi syarat 4 57,14 5 71,42 

SPAL     

Memenuhi syarat 2 40 2 40 

Tidak memenuhi syarat 3 60 3 60 

Tempat cuci tangan     

Memenuhi syarat 0 0 0 0 

Tidak memenuhi syarat 2 100 2 100 

Tempat parker     

Memenuhi syarat 0 0 0 0 

Tidak memenuhi syarat 3 100 3 100 

Sumber: Data Primer, 2015 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontruksi 

bangunan atap dari 4 kategori yang di klasfikasikan 

untuk dijadikan penilaian, semua bangunan pasar 

Flamboyan memenuhi syarat yaitu sebanyak 4  

kategori (100%) di bandingkan dengan pasar Mawar 

yang 3 kategori 75 %. Kontruksi bangunan dinding 

pasar dari 3 kategori yang di klasfikasikan untuk 

dijadikan penilaian, sebagian bangunan dinding pasar 

Flamboyan memenuhi syarat yaitu sebanyak 2 

kategori (66,63) begitu juga dengan pasar Mawar. 

Kontruksi bangunan lantai pasar dari 2 kategori yang 

di klasfikasikan untuk dijadikan penilaian, sebagian  

bangunan lantai pasar Flamboyan memenuhi syarat 

yaitu sebanyak 1  kategori (50%) begitu juga dengan 

pasar Mawar. Kontruksi bangunan ventilasi pasar dari 

1 kategori yang di klasfikasikan untuk dijadikan 

penilaian, bangunan ventilasi pasar Flamboyan 

memenuhi syarat yaitu sebanyak 1  kategori (100%) di 

banding kan dengan pasar Mawar 0 %. 

Fasilitas sanitasi air bersih yang tersedia dari 4 

kategori yang di klasfikasikan untuk dijadikan 

penilaian. Sebagian besar penyedian  air bersih di 

pasar Flamboyan dan pasar Mawar memenuhi syarat 

yaitu sebanyak 75% (3 kategori) . Kamar mandi dan 

toilet dari 9 kategori yang di klasfikasikan untuk 

dijadikan penilaian, sebagian besar kamar mandi dan 

toilet di pasar Flamboyan memenuhi syarat yaitu 

sebanyak 66,33% (6 kategori) di bandingkan dengan 

pasar Mawar sebanyak 33,33% (3 kategori) kamar 

mandi dan toilet yang memenuhi syarat. 

Sarana penunjang pengelolaan sampah dari 7 

kategori yang di klasfikasikan untuk dijadikan 

penilaian, sebagian pengelolaan sampah di pasar 

Flamboyan memenuhi syarat yaitu sebanyak 42,28% 

(3 kategori) di bandingkan dengan pasar Mawar 

sebanyak 28,57% (2 kategori ) pengelolaan sampah 

memenuhi syarat. SPAL dari 5 kategori saluran 

limbah yang di klasfikasikan untuk dijadikan 

penilaian, hanya 2 kategori saluran limbah dipasar 

Flamboyan dan pasar Mawar  memenuhi syarat yaitu 

sebanyak 40% (2 kategori). Tempat cuci tangan dari 2 

kategori tempat cuci tangan yang di klasfikasikan 

untuk dijadikan penilaian, semua kategori tempat cuci 

tangan dipasar Flamboyan dan pasar Mawar tidak 

memenuhi syarat yaitu sebanyak 100% (2 kategori). 

Tempat parkir dari 3 kategori tempat parkir yang di 

klasfikasikan untuk dijadikan penilaian, semua 

kategori tempat parkir Flamboyan dan pasar Mawar 

tidak memenuhi syarat yaitu sebanyak 100% (3 

kategori). 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

1. Konstruksi Bangunan Pasar 

a. Atap 

Dari penelitian di atas dapat di simpulkan 

bangunan pasar Flamboyan memenuhi syarat yaitu 

sebanyak 4  kategori (100%) di bandingkan dengan 

pasar mawar 3 katagori (75%) memenuhi persyaratan. 

Dengan demikian secara langsung kondisi ini dapat 

memperbesar potensi keterpaparan kuman pada pasar 

yang dibuktikan dengan uji laboratorium yaitu berupa 

sayuran basah dan 5 sampel minuman, diperoleh hasil 

berupa 5 sampel makanan 100% positif tercemar 

bakteri E.coli, dengan jumlah angka kuman yang 

melebihi angka layak konsumsi 250 CFU/g, dan dari 5 

sampel minuman 80% positif E.coli, dan 20% negatif 

E.coli. 

Gambar 1 

Konstruksi Atap Pasar Mawar dan Pasar Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elida, (2015) yang berjudul Studi 

Tentang Sarana Dan Prasarana Pasar Medan Deli Di 

Kecamatan Medan Barat Kota Medan diketahui 

bahwa atap kios pasar Medan Deli terbuat dari seng, 

namun terdapat banyak atap bagian depan kios yang 

bocor sehingga atap tersebut tidak dapat menahan 

terik matahari dan hujan sehingga kurang aman bagi 

ke amanan dan kesehatan penjual maupun pembeli di 

dalam pasar Medan Deli tersebut. Kios yang 

mempunyai atap yang tinggi berdasarkan peraturan 

yang berlaku di pasar Medan Deli juga tidak 

dilengkapi dengan penangkal petir7. 

Kepmenkes (2008) tentang konstruksi bagunan 

atap pasar harus memenuhi syarat-syarat kesehatan 

lingkungan sebagai berikut: Atap yang digunakan 

kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat 

perindukan vektor, Kemiringan atap cukup dan tidak 

memungkinkan terjadinya genangan air, ketinggian 

atap sesuai ketentuan yang berlaku, Atap dengan 

ketinggian lebih 10 meter dilengkapi penangkal petir8. 

Hasil observasi yang dilakukan di pasar 

Flamboyan dan pasar Mawar, untuk pasar Flamboyan 

kondisi atap sudah kuat atap mengunakan jenis atap 

spandek anti karat, tidak di temukan  bocor dan tidak 

menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular 

penyakit (vektor), kemiringan atap sedemikian rupa 

sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air 

pada atap dan langit-langit, ketinggian atap sesuai 

ketentuan yang berlaku, atap yang mempunyai 

ketingian 10 m atau lebih sudah dilengkapi dengan 

penangkal petir. Sedangkan pasar Mawar untuk 

kondisi atap cukup kuat  namun  memiliki dek yang 

sudah rusak karena termakan usia  sehingga menjadi 

tempat perindukan vektor salah satu nya  seperti tikus 

dan juga menjadi sarang vektor seperti nyamuk. 

Berdasarkan penjelasan dan temuan di atas maka 

di harapkan kepada pihak pengelola pasar Mawar bisa 

lebih memperhatikan kondisi kontruksi bangunan atap 

pasar ,memperhatikan dalam arti merenovasi bagian 

atap pasar atau membasmi tempat perindukan vektor 

dengan cara menutup lobang atau dek-dek yang sudah 

rusak sehingga para konsumen dan pedangan merasa 

aman dan  nyaman saat berada lingkungan pasar.  

b. Dinding 

Bangunan dinding pasar Flamboyan memenuhi 

syarat yaitu sebanyak 2  kategori (66,67) begitu juga 

dengan pasar mawar. Secara langsung hal ini dapat 

memperbesar potensi keterpaparan kuman pada pasar 

yang dibuktikan dengan uji laboratorium yaitu berupa 

sayuran basah dan 5 sampel minuman, diperoleh hasil 

berupa 5 sampel makanan 100% positif tercemar 

bakteri E.coli, dengan jumlah angka kuman yang 

melebihi angka layak konsumsi 250 CFU/g, dan dari 5 

sampel minuman 80% positif E.coli, dan 20% negatif 

E.coli.  

Gambar 2 

Konstruksi Dinding Pasar Mawar dan Pasar 

Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elida, (2015) yang berjudul Studi 

Tentang Sarana Dan Prasarana Pasar Medan Deli Di 

Kecamatan Medan Barat Kota Medan diketahui 

bahwa kondisi permukaan dinding kios hampir semua 

bersih, tidak lembab dan berwarna terang, namun ada 

beberapa permukaan kios yang kotor, lembab dan 

warna tidak jelas lagi sehingga kelihatan gelap dan 

kotor7.  

Kepmenkes (2008) dari segi konstruksinya 

dinding  pasar harus mempunyai syarat-syarat 

kesehatan lingkungan sebagai berikut: Permukaan 

dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna 

terang, permukaan dinding yang selalu terkena 

percikaan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan 

kedap air, pertemuan lantai dengan dinding, serta 

pertemuan dua dinding lainya harus berbentuk 

lengkung (conus)8. 

Pasar Flamboyan Pasar Mawar 

Pasar Flamboyan Pasar Mawar 



Hasil observasi yang dilakukan di pasar 

Flamboyan dan pasar Mawar, untuk pasar Flamboyan 

kondisi permukaan permukaan dinding kotor dan 

lembab karenakan tumpukan sampah di sudut dinding 

los,kios pasar serta air rembesan bakas mencuci 

danging , permukaan dinding yang selalu terkena 

percikaan air sudah cukup baik sudah terbuat dari 

beton  yang kuat sehingga kedap air, pertemuan lantai 

dengan dinding, serta pertemuan dua dinding lainya 

sudah berbentuk lengkung (conus). Sedangkan pasar 

Mawar kondisi dinding tidak bersih terlihat kotor , 

lembab dan berwarna gelap, permukaan dinding selalu 

terkena percikaan sudah cukup baik sudah terbuat dari 

beton sehingga  kedap air , pertemuan lantai dengan 

dinding, serta pertemuan dua dinding lainya sudah  

berbentuk lengkung (conus). 

Berdasarkan penjelasan temuan  di atas maka 

upaya yang harus di lakukan pihak pengelola pasar 

Flamboyan dan pasar Mawar  yaitu membuat suatu 

trobosan memfasilitasi atau mewajibkan para 

pedagang untuk memiliki tempat sampah yang 

memenuhi persyaratan tempat sampah basah dan 

kering serta tidak bocor dan tertutup sehingga para 

pedangang tidak menimbun sampah di sudut diding 

los,kios atau lorong pasar. Serta di harapkan kepada 

pihak pasar untuk  melakukan penyuluhan tetang 

penting nya menjaga kebersihan pasar  agar terhindar 

dari resiko terjadinya ganggun kesehatan. 

c. Lantai 

Sebagian  bangunan lantai pasar Flamboyan 

memenuhi syarat yaitu sebanyak 1  kategori (50%) 

begitu juga dengan pasar mawar. Kondisi lantai yang 

tidak memenuhi syarat secara tidak langsung dapat 

memperbesar potensi keterpaparan kuman pada pasar 

yang dibuktikan dengan uji laboratorium yaitu berupa 

sayuran basah dan 5 sampel minuman, diperoleh hasil 

berupa 5 sampel makanan 100% positif tercemar 

bakteri E.coli, dengan jumlah angka kuman yang 

melebihi angka layak konsumsi 250 CFU/g, dan dari 5 

sampel minuman 80% positif E.coli, dan 20% negatif 

E.coli.  

Gambar 3 

Konstruksi Lantai Pasar Mawar dan Pasar Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elida, (2015) yang berjudul Studi 

Tentang Sarana Dan Prasarana Pasar Medan Deli Di 

Kecamatan Medan Barat Kota Medan diketahui 

bahwa kondisi lantai tidak terbuat dari bahan yang 

kedap air, permukaan tidak rata, licin, retak dan tidak 

mudah dibersihkan7.  

Kepmenkes (2008) tentang persyaratan kontruksi 

bangunan  bangunan lantai yaitu : Lantai harus terbuat 

dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, 

tidak retak dan mudah dibersihkan. Lantai yang selalu 

terkena air , misalkan kamar mandi, tempat cuci 

tanagan  dan selanjutnya harus mempunyai 

kemiringan kearah saluran dan pembungan air sesuai 

ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi 

genangan air8. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan untuk 

kondisi lantai pasar Flamboyan sudah terbuat dari 

semen dan poslen sehingga dapat di katakan sudah 

terbuat dari bahan yang kedap air namun lantai terlihat 

licin dan basah karena aktifitas pedagang yang 

mencuci barang jualan nya di tambah lagi kondisi 

drenase yang tidak mengalir dengan baik karena 

tumpukan sampah. Untuk kondisi lantai yang selalu 

terkena air seperti kamar mandi tidak di temukan air 

tergenang di sekitar bagian lantai sehingga dapat di 

katakan sudah mempunyai kemiringan sesuai 

ketentuan yang berlaku air mengalir dengan baik 

kearah saluran dan pembuangan air sehinga tidak 

terjadi genagan air. Sedangkan Mawar kondisi lantai 

secara fisik sudah cukup baik terbuat dari semen 

berlapis poslen dapat di katakan  sudah terbuat dari 

bahan yang kedap air namun ada sebagian lantai yang 

retak dan licin serta lantai dalam kondisi basah akibat 

air tergenang di sekitar los pasar  hal ini terjadi karena 

aktifitas pedagang yang mencuci barang jualan nya 

dan akitifitas para pedangang pemarut kelapa . 

Berdasarkan penjelasan dan temuan di atas maka 

upaya yang harus di lakukan pihak pengelola pasar 

Flamboyan dan pasar Mawar yaitu memperbaiki atau 

menutup saluran drenase dengan kisi-kisi yang terbuat 

dari logam. Khusus pasar Mawar di harapkan kepada 

pemerintah dan pengelola pasar bisa memperbaiki 

kondisi lantai yang retak kepada pihak pengelola di 

harapkan melakukan pemisahan jenis pedagang agar 

lebih teratur sehinga tidak mengakibatkan lantai 

menjadi licin akibat air parutan kelapa dan melakukan 

penyuluhan kepada para pedangang tentang 

pentingnya menjaga kebersihan sehingga sebelum 

mencuci barang jualan para pedagang memperhatikan 

aliran drenase apakah berjalan lancar atau tersumbat 

oleh sampah sehingga tidak menyebabkan lantai 

menjadi licin dan kotor hal ini sangat penting agar 

terciptanya kondisi pasar yang bersih dan sehat 

sehingga para pedagang dan konsumen dapat merasa 

nyaman  dan aman.  

d. Ventilasi 

Sebagian  ventilasi pasar Flamboyan memenuhi 

syarat yaitu sebanyak 1  kategori (100%) di 

bandingkan dengan pasar mawar 0%. Secara tidak 

langsung kondisi ini dapat memperbesar potensi 

keterpaparan kuman pada pasar yang dibuktikan 

dengan uji laboratorium yaitu berupa sayuran basah 

dan 5 sampel minuman, diperoleh hasil berupa 5 
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sampel makanan 100% positif tercemar bakteri E.coli, 

dengan jumlah angka kuman yang melebihi angka 

layak konsumsi 250 CFU/g, dan dari 5 sampel 

minuman 80% positif E.coli, dan 20% negatif E.coli.  

Gambar 4 

Konstruksi Ventilasi Pasar Mawar dan Pasar 

Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elida, (2015) yang berjudul Studi 

Tentang Sarana Dan Prasarana Pasar Medan Deli Di 

Kecamatan Medan Barat Kota Medan diketahui 

bahwa ventilasi memiliki ventilasi minimal 20% dari 

luas lantai7. 

Kepmenkes (2008) tentang syarat kontruksi 

ventilasi yaitu ventilasi harus memenuhi syarat 

minimal 20% dari luas lantai dan saling berhadapan 

(cross ventilation). Dengan tidak tersedianya ventilasi 

yang memenuhi syarat mengakibatkan udara dalam 

pasar terasa pengap dan tidak sehat. Kondisi ini 

membuat penjual dan pembeli menjadi tidak nyaman 

dan beresiko untuk mengalami gangguan kesehatan8.  

Berdasarkan hasil observasi pada konstruksi 

bangunan ventilasi ditempat pasar Flamboyan sudah 

baik udara tersa segar dan bergantian tidak pengap  

ventilasi sudah  memenuhi syarat minimal 20% dari 

luas lantai dan terlihat saling berhadapan (cross 

ventilation). Sedangkan pasar mawar ruangan terasa 

pengap dan gelap ventilasi belum mencapai 20% dari 

luas lantai serta tidak terlihat ventilasi yang saling 

berhadapan (cross ventilation).  

Dengan ada nya penelitian ini di harapkan kepada 

pihak  pemerintah atau pengelola pasar Mawar selaku 

fasilitor dapat menyediakan bagunan pasar yang 

memenuhi syarat sesuai dengan peryaratan ventilasi 

yang baik 20% dari luas lantai dan saling berhadapan 

(cross ventilation ) agar terciptanya kondisi 

lingkungan yang kondusip untuk kenyaman pedang 

dan pembeli di pasar tradisional. 

2. Fasilitas Sanitasi 

a. Penyediaan air bersih 

Sebagian besar penyedian air bersih di pasar 

Flamboyan dan pasar Mawar sudah memenuhi syarat 

yaitu sebanyak 75% (3 kategori) di bandingkan 

dengan pasar mawar sebanyak 50% (2 kategori) air 

bersih yang memenuhi syarat. Secara tidak langsung 

kondisi ini dapat memperbesar potensi keterpaparan 

kuman pada pasar yang dibuktikan dengan uji 

laboratorium yaitu berupa sayuran basah dan 5 sampel 

minuman, diperoleh hasil berupa 5 sampel makanan 

100% positif tercemar bakteri E.coli, dengan jumlah 

angka kuman yang melebihi angka layak konsumsi 

250 CFU/g, dan dari 5 sampel minuman 80% positif 

E.coli, dan 20% negatif E.coli.  

Gambar 5 

Fasilitas Sanitasi Penyediaan Air Bersih Pasar Mawar 

dan Pasar Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Irdianty, (2011) yang berjudul Studi 

Deskriptif Sanitasi Di Tempat Pelelangan Ikan 

Lempasing Teluk Betung Bandar Lampung bahwa 

sumber air bersih yang digunakan di tempat 

pelelangan ikan lampasing adalah dengan 

menggunakan sumber air bersih dari PDAM. 

Penyediaan air bersih dilakukan dengan menggunakan 

sarana perpipaan. Kondisi sarana penyedian air bersih 

di tempat pelelangan ikan lampasing sudah baik. Hal 

ini diperoleh dari observasi pada sarana penyediaan air 

bersih yang telah menenuhi 3 dari 4 persyaratan 

mengenai sarana penyediaan air bersih perpipaan yang 

baik. Selain kondisi sarana penyediaan air bersih, 

penelitian ini juga mengamati tentang kualitas air 

bersih. Pengamatan kualitas air bersih yang dilakukan 

adalah pengamatan kualitas air secara fisik, yaitu 

warna, rasa dan bau. Hasil observasi kualitas fisik air 

bersih di tempat pelelangan ikan menunjukan bahwa 

air yang digunakan tidak bewarna, tidak berasa, dan 

tidak berbau9. 

   Slamet (2004), air yang tidak memenuhi 

persyaratan kesehatan merupakan media penularan 

penyakit karena air merupakan salah satu media dari 

berbagai macam penularan, terutama penyakit perut. 

Penyedian air bersih merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan untuk memperbaiki derajat kesehatan 

masyarakat. Kesehatan lingkungan dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan yang sehat sehingga 

terpenuhinya derajat kesehatan masyarakat10.  

Berdasarkan hasil observasi di lapangan  untuk  

penyedian air bersih di pasar Flamboyan sudah baik 

terlihat  air mengalir dengan lancar dan para pedangan 

tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan air bersih 

air tersedia dengan jumlah yang cukup, selain itu 

peneliti juga melakukan pengamatan kualitas air 

secara fisik yaitu air tidak warna,rasa dan bau. 
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Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak  pengelola 

pasar Flamboyan air yang di gunakan tidak melalukan 

pemeriksaan khusus kualitas air bersih setiap 6 bulan 

sekali. Sedangkan pasar Mawar air sudah tersedia 

dengan jumlah yang cukup ,air yang di gunakan 

bersumber dari PDAM dan sudah memenuhi syarat 

kualitas air secara fisik tidak bewarna ,tidak berbau 

dan tidak berasa, hanya saja kualitas air bersih yang di 

alirkan tidak pernah di lakukan pemeriksaan kembali 

setiap 6 bualan sekali. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka upaya yang 

harus di lakukan pengelola pasar Flamboyan dan pasar 

Mawar yaitu meningkatkan penyediaan  air seperti 

melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air bersih 

setiap 6 bulan sekali dan tetap selalu menjaga 

kebutuhan air bersih di pasar tradisional demi 

kenyamanan dan keamanan pedagang dan konsumen. 

b. Kamar mandi dan toilet 

Sebagian besar kamar mandi dan toilet di pasar 

Flamboyan memenuhi syarat yaitu sebanyak 66,33% 

(6 kategori) di bandingkan dengan pasar mawar 

sebanyak 33,33% (3 kategori) kamar mandi dan toilet 

yang memenuhi syarat. Secara tidak langsung kondisi 

ini memperbesar potensi keterpaparan kuman pada 

pasar yang dibuktikan dengan uji laboratorium yaitu 

berupa sayuran basah dan 5 sampel minuman, 

diperoleh hasil berupa 5 sampel makanan 100% 

positif tercemar bakteri E.coli, dengan jumlah angka 

kuman yang melebihi angka layak konsumsi 250 

CFU/g, dan dari 5 sampel minuman 80% positif 

E.coli, dan 20% negatif E.coli.  

Gambar 6 

Fasilitas Sanitasi Kamar Mandi dan Toilet Pasar 

Mawar dan Pasar Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Djamil 

(2012) yang berjudul Deskripsi Kondisi Sarana dan 

Prasarana Sanitasi Pasar Shopping Centre Kelurahan 

Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo 

menunjukan bahwa pada indikator toilet diperoleh 100 

% toilet atau keenam-enamnya termasuk kriteria tidak 

memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Toilet di 

pasar ini tidak terpisah antara pria dan wanita, 

ventilasi toilet ditutup dengan kaca dan tripleks kayu 

sehingga tidak ada lagi tempat pertukaran udara serta 

pipa saluran dari jamban menuju septic tank tersumbat 

dan rusak karena sering dimasuki benda asing. Toilet 

ini juga tidak tersedia air bersih dikarenakan pipa air 

PDAM yang tersambung dengan toilet dalam kondisi 

rusak. Beberapa faktor tersebut tidak di perbaiki 

karena alasan belum ada dana konstruksi1. 

Kepmenkes (2008) tentang syarat falitas sanitasi 

kamar mandi dan toilet pasar yaitu : Tersedia toilet 

laki-laki dan perempuan dan terpisah dengan 

tanda/symbol yang jelas dengan proporsi yang cukup , 

kamar mandi dan toilet harus tersedia bak dan air 

bersih dalam jumlah cukup dan harus bebas jentik, di 

dalam toilet tersedia jamban leher angsa, peturasan 

dan bak air, tersedia tempat cuci tangan dengan 

jumlah yang cukup dan di lengkapi sabun dan air 

mengalir, air limbah dibuang ke septic tank (multi 

chamber), riol atau lubang peresapan tidak mencemari 

air tanah  dengan  jarak  10 meter dari sumber air 

bersih, lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah 

dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang 

berlaku sehingga tidak terjadi  genangan, letak toilet 

terpisah minimal 10 meter dengan tempat penjualan 

dan bahan pangan,mempunyai lubang angin atau 

ventilasi minimal 20% dari luas lantai dan pencahayan 

100 lux, Tersedianya tempat sampah yang tertutup8. 

 Berdasarkan hasil observasi pada kamar mandi 

dan toilet ditempat pasar Flamboyan kondisi toilet 

sudah cukup baik kamar mandi dan toilet sudah di 

pisah dengan simbol yang jelas antara laki-laki dan 

perempuan,di dalam kamar mandi sudah tersedia bak 

dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan di dalam 

bak air tidak di temukan jentik-jentik ,serta sudah 

tersedianya jamban leher angsa,peturasan dan bak air, 

limbah dari kamar mandi dan toilet sudah buang ke 

septic , lantai terbuat dari semen beralas poslen 

sehingga kedap air tidak licin dan mudah untuk di 

bersihkan, ventilasi sudah baik terbuat dari kaca luas 

ventilasi lebih dari 20% dari luas lantai , hanya saja di 

dalam kamar mandi dan toilet belum tersedia nya 

tempat cuci tangan yang aktif serta dilengkapi sabun, 

belum tersedianya tempat sampah yang tertutup dan 

toilet masih sangat terlalu dekat dengan barang jualan 

hanya berjarak 5 meter saja. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka upaya yang 

harus di lakukan pihak pengelola pasar Flamboyan 

yaitu mengelola kamar mandi dan toilet pasar seperti 

mengaktipkan kembali tempat cuci tangan di dalam 

kamar mandi dan toilet pasar ,serta menata tempat 

jualan agar tidak terlalu dekat dengan toilet minimal 

10 meter dan menyediakan tempat sampah tertutup. 

Untuk Mawar di harapkan kepada pihak pengelola 

pasar agar memperbaiki fasilitas kamar mandi dan 

toilet seperti meyediakan bak air bersih di dalam 

toilet, menyediakan tempat cuci tangan yang di 

lengkapi dengan sabun di dalam toilet, memperluas 

ventilasi,  ,meneyediakan tempat sampah yang 

tertutup serta menata kembali jarak toilet  minimal 10 

meter dengan  tempat jualan. 
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3. Sarana Penunjang 

a. Pengelolaan sampah 

Sebagian pengelolaan sampah di pasar 

Flamboyan memenuhi syarat yaitu sebanyak 42,28%( 

3 kategori) di bandingkan  dengan pasar Mawar 

sebanyak 28,57%(2 kategori ) pengelolaan sampah 

memenuhi syarat. Secara tidak langsung hal ini dapat 

memperbesar potensi keterpaparan kuman pada pasar 

yang dibuktikan dengan uji laboratorium yaitu berupa 

sayuran basah dan 5 sampel minuman, diperoleh hasil 

berupa 5 sampel makanan 100% positif tercemar 

bakteri E.coli, dengan jumlah angka kuman yang 

melebihi angka layak konsumsi 250 CFU/g, dan dari 5 

sampel minuman 80% positif E.coli, dan 20% negatif 

E.coli.  

Gambar 7 

Sarana Penunjang Pengelolaan Sampah Pasar Mawar 

dan Pasar Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Daulay (2013) yang berjudul 

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Partisipasi 

Pedagang Untuk Menciptakan Lingkungan Bersih di 

Basement Pasar Petisah Kota Medan menunjukan 

bahwa pada indikator pengolahan sampah dari 3 

kriteria ada 1 kriteria yang memenuhi syarat dan 2 

kriteria tidak memenuhi syarat ini dikarenakan 

pengumpulan dan penumpukan sampah yang 

dijadikan bahan pupuk dan proses pematangan pupuk 

terdapat tempat perindukan serangga dan binatang 

pengerat serta tidak memperhatikan prinsip estetika11. 

Kepmenkes (2008) tentang syarat  pengelolaan 

sampah antara lain : Setiap kios/los/lorong tersedia 

tempat sampah basah dan kering, terbuat dari bahan 

kedap air,tidak mudah berkarat, kuat, tertutup dan 

mudah dibersihkan, tersedia alat angkut sampah yang 

kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan, 

tersedia  tempat pembuangan sampah sementara 

(TPS), kedap air, kuat, kedap air atau kontainer,mudah 

dibersihkan dan mudah dijagkau petugas pengangkut 

sampah, tempat pembuangan sementara tidak menjadi 

tempat perindukan binatang (vektor) penularan 

penyakit, lokasi tempat pembuangan sementara tidak 

berada di jalur pasar dan berjarak minimal 10 meter 

dari bagunan pasar, sampah diangkut minimal 1x24 

jam8.  

Sampah merupakan sumber penyakit, baik secara 

langsung maupun tak langsung.  Secara langsung 

sampah merupakan tempat berkembangnya berbagai 

parasit, bakteri dan patogen; sedangkan secara tak 

langsung sampah merupakan sarang berbagai vektor 

(pembawa penyakit) seperti tikus, kecoa, lalat dan 

nyamuk.  Sampah yang membusuk; maupun kaleng, 

botol, plastik; merupakan sarang patogen dan vektor 

penyakit.  Berbagai penyakit yang dapat muncul 

karena sampah yang tidak dikelola antara lain adalah, 

diare, disentri, cacingan, malaria, kaki gajah 

(elephantiasis) dan demam berdarah.  Penyakit- 

penyakit ini merupakan ancaman bagi manusia, yang 

dapat menimbulkan kematian. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap pengelolaan 

sampah di pasar Flamboyan dan pasar Mawar dari 

segi fasilitas tidak jauh berbeda hanya di bagian alat 

angkut sampah nya saja, untuk pasar Flamboyan 

sudah tersedianya alat angkut sampah yang ber standar 

PU kuat dan mudah untuk di pindahkan sedangkan 

pasar Mawar alat angkut sampah belum memenuhi 

syarat tidak kuat dan tidak ber standar PU, sudah 

tersedia nya tempat pembungan sampah 

sementara(TPS) namun lokasinya masih terlalu dekat 

dengan bagunan pasar berjarak kurang dari 10 meter 

sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap di 

lingkangan pasar , di tempat bumbungan sampah atau 

(TPS) juga di temukan Vektor seperti lalat, kecua dan 

tikus.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka di harapkan 

kepada pihak pengelolaan pasar Flamboyan dan pasar 

Mawar bisa meningkatkan menageman pengelolaan 

sampah bermulai dari tahap awal yaitu pengumpulan 

sepeti menyediakan  tempat sampah basah dan kering 

agar sampah yang di hasilkan mudah untuk memasuki 

tahap berikutnya,tempat sampah yang di sediakan di 

setiap kios,los dan lorong pasar harus yang memenuhi 

syarat seperti terbuat dari bahan kedap air,tidak mudah 

berkarat,kuat,tertutup dan mudah di bersihkan. Selain 

itu untuk menjaga agar lingkungan pasar menjadi 

sahat sebaiknya tempat penampungan sementara 

(TPS) berjarak minimal 10 meter dari lingkungan 

pasar, serta  menjaga kebersihan (TPS) agar tidak 

menjadi tempat prindukan vektor. Khusus pengelola 

pasar Mawar di harapkan  bisa menyediakan alat 

angkut sampah yang memenuhi syarat kuat, mudah di 

pindahkan agar lebih mempermudah proses penaganan 

sampah. 

b. SPAL 

Tiga  item yang tidak memenuhi  syarat untuk 

SPAL pasar Flamboyan dan pasar Mawar yaitu 

saluran drenase seharusnya tertutup dengan kisi-kisi 

terbuat dari logam, limbah cair yang berasar dari 

setiap kios seharusnya di salurkan ke intalasi 

pengolahan air limbah (IPAL),sebelum akhirnya di 

buang ke saluran pembungan, SPAL seharusnya di 

lakukan pengujian koalitas air limbah cair secara 

berkala setiap 6 bulan sekali. 
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Dari hasil penelitian di atas secara tidak langsung  

memperbesar potensi keterpaparan kuman pada pasar 

yang dibuktikan dengan uji laboratorium yaitu berupa 

sayuran basah dan 5 sampel minuman, diperoleh hasil 

berupa 5 sampel makanan 100% positif tercemar 

bakteri E.coli, dengan jumlah angka kuman yang 

melebihi angka layak konsumsi 250 CFU/g, dan dari 5 

sampel minuman 80% positif E.coli, dan 20% negatif 

E.coli.  

Gambar 8 

Sarana Penunjang SPAL Pasar Mawar dan Pasar 

Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Irdianty, (2011) yang berjudul Studi 

Deskriptif Sanitasi Di Tempat Pelelangan Ikan 

Lempasing Teluk Betung Bandar Lampung bahwa 

saluran pembuangan air limbah di tempat pelelangan 

ikan lempasing, diketahui bahwa secara fisik saluran 

pembuangan air limbah tidak memenuhi kriteria 

saluran pembuangan air limbah dengan baik. Hal ini 

jelas terlihat bahwa aliran air limbah tidak mengalir 

lancar. Air limbah tersebut akibat tumpukan sampah-

sampah yang terbawa disaluran pembuangan air 

limbah. Sampah-sampah ini berasal dari kegiatan di 

tempat pelelangan ikan seperti sampah potongan-

potongan ikan dan sampah bungkusan makanan yang 

berasal yang berasal dari pedagang-pedagang kecil 

yang berada di sekitar tempat pelelangan ikan9. 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan 

peneliti detemukan kondisi drenase di dua  pasar 

Flamboyan dan Mawar dalam ke adaan tidak tertutup 

serta banyaknya sampah-sampah  didalam  saluran 

drenase sehingga air limbah tidak mengalir dengan 

baik. Sampah-sampah ini berasal dari kegiatan pasar 

seperti, sampah potongan-potongan ikan, ayam, 

sayuran dan sampah bungkusan makanan yang berasal 

dari pedagang-pedagang kecil yang berada disekitar 

pasar. 

Sehingga untuk mengatasi masalah ini perlu 

adanya pemberitahuan terhadap pelaku di pasar 

mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran 

pembuangan air limbah selain itu di harapkan kepada 

pemerintah dan pengelola pasar dapat merenovasi 

saluran pembuangan air limbah seperti menutup 

saluran pembuangan air limbah dengan  kisi-kisi yang 

terbuat dari logam agar tidak tersumbat oleh 

tumpukan sampah.  Selain itu perlu adanya 

pembersihan rutin pada saluran pembuangan air 

limbah untuk menjaga kebersihannya sehingga tidak 

menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak menjadi 

tempat perindukan nyamuk dan tikus serta tidak 

terjadi sarang vektor penyakit lainnya. Selain itu untuk 

menjaga dan melestarikan  lingkungan sekitar 

sebaiknya ke dua pasar Flamboyan dan Mawar segera 

membuat IPAL agar limbah yang di hasil dari 

kegiatan di pasar tidak di buang ke saluran 

pembuangan umum. 

c. Tempat cuci tangan 
Observasi ditempat pasar tidak di temukan adanya 

Fasilitas tempat mencuci tangan. Sesuai dengan hasil 

observasi, para pedagang dan pembeli mencuci tangan 

dengan menggunakan air yang terdapat didekat 

penjual bukan dengan menggunakan air yang 

mengalir. Hal ini dapat memperbesar potensi 

keterpaparan kuman pada pasar yang dibuktikan 

dengan uji laboratorium yaitu berupa sayuran basah 

dan 5 sampel minuman, diperoleh hasil berupa 5 

sampel makanan 100% positif tercemar bakteri E.coli, 

dengan jumlah angka kuman yang melebihi angka 

layak konsumsi 250 CFU/g, dan dari 5 sampel 

minuman 80% positif E.coli, dan 20% negatif E.coli.  

Gambar 9 

Sarana Penunjang Tempat Cuci Tangan Pasar Mawar 

dan Pasar Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Irdianty, (2011) yang berjudul Studi 

Deskriptif Sanitasi Di Tempat Pelelangan Ikan 

Lempasing Teluk Betung Bandar Lampung bahwa di 

tempat pelelangan tidak ditemukan adanya fasilitas 

tempat mencuci tangan dan para para nelayan, 

pedagang, dan pembeli mencuci tangan dengan 

menggunakan air yang terdapat didekat kontainer-

kontaier ikan bukan dengan menggunakan air yang 

mengalir9. 

Dengan tidak tersedianya tempat mencuci tangan, 

hal ini dapat memudahkan terjadinya penyebaran 

penyakit, terlebih ditempat pasar para pedagang 

maupun pembeli setelah memegang barang jualan 

mereka ditempat tersebut dengan mencuci tangan 

hanya menggunakan air tanpa menggunakan sabun. 

Sesuai tujuan dari mencuci tangan, yaitu untuk 

menghilangkan kotoran dan mikroorganisme, mencuci 
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tangan hanya dengan menggunakan air hanya 

menghilangkan kotoran tetapi belum tentu dapat 

menghilangkan mokroorganismenya.  

Dengan demikian tempat pasar tersebut tidak 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam 

Kepmenkes (2008) yang mengharuskan tempat pasar 

harus mempunyai fasilitas tempat mencuci tangan 

yang di lengkapi dengan sabun dan air mengalir serta 

berada di lokasi yang mudah di jangkau. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka di harapkan kepada pihak 

pengelola pasar bisa menyedia tempat cuci tangan 

yang di lengkapi dengan sabun sehingga dapat 

mencegah penyebaran penyakit seperti diare8. 

d. Tempat parkir 

Area parkir di pasar Flamboyan dan pasar Mawar 

belum di kelola dengan baik dan seperti tidak ada 

tempat parkir dimana hanya memiliki lantai semen 

tidak memiliki atap sehingga membuat kendaraan 

yang diparkirkan tidak nyaman dan aman dari 

gangguan cuaca seperti hujan atau terik matahari, serta 

kurang aman dari aksi pencurian sepeda motor.   

Tempat parkir yang disediakan belum teratur terlihat 

bercampur aduk antara kendaraan roda dua roda tiga 

(becak) dan roda empat. Selain itu kendaraan roda 

empat seperti mobil terlihat di parkirkan di depan toko 

di dalam maupun diluar lokasi pasar Flamboyan 

hingga sampai pinggir jalan hal ini sehingga dapat 

menyebabkan kemacetan jalan raya di depan pasar di 

tambah lagi belum tersedianya jalur masuk dan keluar 

yang terpisah dengan jelas. Area parkir khusus 

pengangkut hewan hidup dan hewan mati juga tidak 

tersedia, sehingga para pengangkut hewan mati dan 

hidup ini memarkirkan angkutannya menggunakan 

jalan di sekitar pasar sehingga area jalan yang tersedia 

menjadi sempit.   

Gambar 10 

Sarana Penunjang Tempat Parkir Pasar Mawar dan 

Pasar Flamboyan 

 
(Data Primer, 2015) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elida, (2015) yang berjudul Studi 

Tentang Sarana Dan Prasarana Pasar Medan Deli Di 

Kecamatan Medan Barat Kota Medan diketahui 

bahwa di pasar medan deli terdapat satu unit area 

parkir. area parkir di pasar medan deli ini tidak di 

kelola dengan baik dan seperti tidak ada tempat parkir 

dimana hanya memiliki lantai tanah tidak memiliki 

atap sehingga membuat kendaraan yang diparkirkan 

tidak nyaman dan aman dari gangguan cuaca seperti 

hujan atau terik matahari, serta tidak aman dari aksi 

pencurian sepeda motor7.  

Tempat parkir yang disediakan belum teratur 

karena kendaraan roda dua disatukan dengan 

kendaraan roda tiga (becak), dan sepeda dengan luas 

60 M2 dengan daya tampung 80 unit dan apabila 

dibandingkan dengan banyaknya kendaraan 

pengunjung sehingga areal parkir yang tersedia sangat 

kurang di pasar Medan Deli ini. Sedangkan parkir 

untuk mobil tidak tersedia, sehingga para pedagang 

dan pengunjung memarkirkan mobilnya di depan toko 

di dalam maupun diluar lokasi pasar Medan Deli 

hingga sampai pinggir jalan sehingga dapat 

menyebabkan kemacetan jalan raya di depan pasar. 

Area parkir khusus pengangkut hewan hidup dan 

hewan mati juga tidak tersedia, sehingga para 

pengangkut hewan mati dan hidup ini memarkirkan 

angkutannya menggunakan jalan di sekitar pasar 

sehingga area jalan yang tersedia menjadi sempit. 

Kepmenkes (2008) pasar sebagai tempat umum 

wajib menyediakan tempat parkir untuk kendaraan 

roda dua ,roda tiga dan roda empat dan tempat 

bongkar muat barang dangan ,tempat parkir kendaraan 

pengangkut ungas hidup harus terpisah dari kendaraan 

lain serta tersedianya jalur masuk dan keluar terpisah 

dengan jelas8.  

Berdasarkankan penjelasan di atas maka di 

harapkan kepada pihak pemerintah dan pengelola 

pasar dapat menyedia tempat parkir untuk setiap jenis 

kedaraan serta tempat bongkar muat , serta melakukan 

pemisahan kendaraan pengangkut unggas dengan 

kendaraan lain,  dan mamperjelas jalur masuk dan 

keluar kendaraan  agar lebih teratur guna menjaga 

keamanan dan kenyaman pedangan dan  konsumen. 

 

SIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil analisa univariat konstruksi 

bangunan atap pasar Flamboyan memenuhi syarat 

yaitu 4  kategori (100%) di bandingkan dengan 

pasar Mawar 3 kategori (75%). Bangunan dinding 

pasar Flamboyan memenuhi syarat yaitu 

sebanyak 2 kategori (66,33 %) begitu juga dengan 

pasar Mawar. Bangunan lantai pasar flamboyan 

memenuhi syarat yaitu 1  kategori (50%) begitu 

juga dengan pasar Mawar. Bangunan ventilasi 

pasar Flamboyan memenuhi syarat yaitu 1  

kategori (100%) di banding kan dengan pasar 

Mawar 0 %. 

2. Berdasarkan hasil analisa univariat fasilitas 

sanitasi Penyedian air bersih di pasar Flamboyan 

memenuhi syarat yaitu sebanyak (3 kategori) 75%  

begitu juga dengan pasar Mawar. Kamar mandi 

dan toilet di pasar Flamboyan memenuhi syarat 

yaitu sebanyak (6 kategori) 66,33%  di 

bandingkan dengan pasar Mawar sebanyak (3 

kategori) 33,33% kamar mandi dan toilet yang 

memenuhi syarat. Tempat cuci tangan dipasar 

Pasar Flamboyan Pasar Mawar 



Flamboyan dan pasar Mawar tidak memenuhi 

syarat yaitu sebanyak 2 kategori 100% . 

3. Pengelolaan sampah di pasar Flamboyan 

memenuhi syarat yaitu sebanyak 57% (4 kategori) 

di bandingkan dengan pasar awar sebanyak 28% 

(2 kategori) pengelolaan sampah memenuhi 

syarat. Saluran limbah dipasar Flamboyan dan 

pasar Mawar  memenuhi syarat yaitu sebanyak 

20% (1 kategori). Tempat parkir di pasar 

Flamboyan dan pasar Mawar tidak memenuhi 

syarat yaitu sebanyak 100% (3 kategori). 

 

SARAN 

1. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat 

memberikan kebijakan yang lebih tegas kepada 

pihak swasta terhadap managemen dan 

pengelolaan pasar untuk menciptakan pasar sehat. 

2. Disarankan kepada pedagang untuk dapat lebih 

baik dalammenjaga kebersihan pasar seperti 

menyediakan tempat sampah basah dan kering 

yang memenuhi syarat serta tidak membuang 

sampah di saluran drainase. 
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